CHÓR „Canto Primo”, dyr. Małgorzata Królak-Radziejewska
Terminarz prób, koncertów i konkursu MAJ-CZERWIEC 2019
08.05.2019 środa
09.05.2019 czwartek
09.05.2019 czwartek
11.05.2019 sobota
13.05.2019 poniedziałek
15.05.2019 środa
17.05.2019 piątek
18.05.2019 sobota

godz. 16.45-19.00
godz. 15.30-17.00
godz. 17.00-17.10
godz. 11.00-14.00
godz. 18.00-19.30
godz. 16.45-19.00
godz. 18.15-19.45
?godz. 08.00-12.00

22.05.2019 środa
29.05.2019 środa
02.06.2019 niedziela
05.06.2019 środa

godz. 16.45-19.00
godz. 16.45-19.00
godz. 12.00-13.00
godz. 16.45019.00

próba wg planu
próba
koncert w szkole w ramach DRZWI OTWARTYCH
próba
próba
próba wg planu
próba
wyjazd do Torunia na III Przegląd Chórów Szkół Muzycznych
Regionu Kujawsko-Pomorskiego
próba wg planu
próba wg planu
koncert w szkole w ramach PORANKA MUZYCZNEGO
wystawienie ocen, pożegnalne zajęcia chóru w tym roku szkolnym

Rodziców uczniów proszę o wyrozumiałość dla tak napiętego grafiku zajęć:)
UBIÓR: Proszę również o przygotowanie na występy (09.05., 18.05., 02.06.) następującego ubioru: gładki biały podkoszulek (jak na zajęcia wuefu)
bez żadnych ozdób, jeansy – niebieskie, granatowe, czarne, obuwie sportowe - trampki, tenisówki najlepiej w kolorach: białym, granatowym,
niebieskim, czarnym, beżowym (może uda się aby nie były jaskrawo różowe czy żółte).
ZWOLNIENIE Z LEKCJI (09.05.2019 czwartek godz. 15.30-17.10) Bardzo proszę o zwolnienie dzieci z zajęć w zwykłej szkole w tym dniu, jest
to próba przed koncertem. Jeżeli będzie potrzebne usprawiedliwienie ze szkoły muzycznej, to proszę o kontakt.
ZGODA NA WYJAZD: Zgody na wyjazd na przegląd chórów do Torunia będę rozdawać w najbliższą środę tj. 08.05.2019 na próbie. Bardzo proszę
o szybkie podpisanie zgody lub o pisemną informację, jeżeli któryś uczeń nie pojedzie na konkurs. Niektóre osoby zgłaszały już, że nie pojadą, ale
proszę o pisemne potwierdzenie.
KRÓTKIE SPOTKANIE Z RODZICAMI – sobota 11.05.2019 godz. 14.00-14.10. Ponieważ jeszcze nie ma harmonogramu występów w Toruniu,
godzina wyjazdu oraz długość pobytu może ulec zmianie. Mam nadzieję, że do soboty dostanę już harmonogram naszej próby akustycznej i występu i
będę mogła podać dokładne godziny wyjazdu i powrotu oraz inne szczegóły.

